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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapan menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini dengan baik tepat peda waktunya . 

Skripsi  ini berjudul “Pengaruh Permainan Kartu Bergambar 

Terhadap Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Usia 5-6 Tahun Di TK 

Pelangi Medan T.A 2014/2015”. Penelitian ini dilakukan untuk memunuhi atau 

sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Pendidikan Guru Anak Usia 

Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik moril, waktu maupun 

materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, secara khusus 

penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S, Bapak Drs. Aman Simaremare, M.S dan 

Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku pembantu Dekan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 
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4. Ibu Dra. Hj. Nasriah, M.Pd selaku ketua prodi PG-PAUD. 

5. Ibu Dra. Sariana Marbun, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan 

berupa ilmu sejak sejak awal penulisan sampai selesainya skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Nurmaniah, M.Pd, Ibu Dr. Anita Yus, M.Pd, dan Ibu Dra. 

Dorlince Simatupang, M.Pd selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan serta saran-saran yang mulai dari awal hingga selesainya 

penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Sunarti, S.Pd, selaku kepala sekolah TK Pelangi Medan yang telah 

memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, Ibu Nina 

Lesmana, S.Pd dan Ibu Mahyuni, S.Pd. Aud sebagai guru kelas B dan 

kepada seluruh Guru kelas TK Pelangi Medan yang telah membantu 

penulis selama melaksanakan penelitian. 

8. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Pandapotan 

Hutagalung dan Ibunda Poibe Sitio yang tanpa kenal lelah terus berjuang 

segenap tenaga dan pikiran, yang senantiasa mendoakan, memberikan 

dukungan, dan kasih sayang yang tiada habisnya sehingga saya dapat 

menyelesaikan perkuliahan di UNIMED dan kepada ketiga adik saya, 

Yesika Indriani Hutagalung, Reinhard Sahat Halomoan Hutagalung dan 

Franstio Budiman Hutagalung yang tak hentinya memberi semangat 

kepada saya dalam menyelesaikan perkuliahan. 
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9. Sahabat-sahabat seperjuangan PAUD 2010 diwakili oleh: (Enda, Amsal, 

Rut, Dewi, dll) yang masing-masing mempunyai kesan yang tidak 

terlupakan. Teman satu bimbingan saya (Tari, Kak Veri, Juni, Ade, Kak 

Maryati) yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Semua sahabat dan saudara/I yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya yang 

telah mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan agar setiap para pembaca dapat 

memberikan masukan yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak. 
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